
6

Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 112  -  nr. 6  -  2011 295

F. van der Toorn, G. Tissingh, J. Booij 

Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:295-6)

Ziektegeschiedenis
Een 58-jarige man meldde zich op de polikliniek 
Neurologie van het Atrium Medisch Centrum met 
een sinds 6 maanden geleidelijk ontstane, progres-
sieve, milde houdingstremor van de handen. Tevens 
bemerkte hij dat zijn fijne motoriek was afgenomen, dat 
het schrijven met zijn rechterhand meer moeite kostte, 
en dat het schrift kleiner was geworden. De patiënt had 
geen geheugenklachten, wel gaf hij aan dat het denken 
trager was geworden en dat zijn werk als accountmana-
ger hem soms meer moeite kostte. Ook was er sprake 
van enige vermoeidheid. Vanwege depressieve klachten 
gebruikte hij al enkele jaren een selectieve-serotonine-
heropnameremmer (SSRI, fluoxetine). 
In zijn familie komen geen tremoren voor. Twee 
nichten, aan de kant van vader, zouden mentaal en 
motorisch geretardeerd zijn.
Bij neurologisch onderzoek was er dubieus sprake van 
bradyfrenie, overig oriënterend onderzoek van de cog-
nitieve functies in de spreekkamer liet geen bijzonder-
heden zien. Het schrijven met rechts ging traag, zonder 
een evidente tremor, micrografie of dystone kenmer-
ken. Er was een geringe houdings- en actietremor 
zichtbaar aan de handen, links meer dan rechts, aan 
het hoofd geen afwijkingen. De coördinatieproeven 
waren ongestoord, evenals het lopen. Het overige neu-
rologische onderzoek liet geen bijzonderheden zien.
Als aanvullend onderzoek werd in eerste instantie een 
dopaminetransporter SPECT-scan verricht, en later 
ook een MRI-scan, alsook genetische diagnostiek. 
Het SPECT-onderzoek (zie Figuur 1) toonde geen 
aanwijzing voor verlies van dopaminetransporters 
in het striatum. Het MRI-onderzoek (zie Figuur 2;  
FLAIR-gewogen opnames), toonde naast lichte, gege-
neraliseerde atrofie, hyperintense signaalverandering- 
en in de cerebellaire pedunkel aan beide zijden.

Figuur 1. Transversale doorsnede van de SPECT-opnames 

van de hersenen ter hoogte van het striatum. Zowel in de 

nucleus caudatus als in het putamen is er aan beide zijden 

een normale binding van de radiotracer 123I-FP-CIT aan 

dopaminetransporters. Daarom is er scintigrafisch geen 

aanwijzing voor verlies van dopaminetransporters.

Figuur 2. Transversale doorsnede van de MRI-opnames 

(FLAIR) van de hersenen ter hoogte van het cerebellum. Hy-

perintense signaalveranderingen in de pedunkel aan beide 

zijden (Middelste cerebellaire pedunkels, MCP-teken).
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Diagnose: Fragiele-X-geassocieerd tremor-ataxiesyndroom (FXTAS). 
Bij deze indexpatiënt liet genetisch onderzoek een premutatie in het zogenaamde FMR1-gen van 96 tot 
110 trinucleotiderepeat (CGG)-units zien. Zoals recent uitvoerig beschreven in dit tijdschrift door van der 
Vossen et al., alsook in een recente casusbespreking, is FXTAS een neurodegeneratieve aandoening die 
vooral bij mannen voorkomt, meestal na het 50e  levensjaar begint, en een zeer gevarieerd klinisch beeld kan 
geven.1,2 Parkinsonisme bij FXTAS is vaak mild, maar kan lijken op multipele systeematrofie (MSA) of de 
ziekte van Parkinson (Parkinson’s disease, PD).1,3 
Recent is in dit tijdschrift vooral aandacht gevraagd voor de rol van MRI bij de diagnostiek van FXTAS.1,2 
Aangezien dopaminetransporter SPECT-onderzoek echter regelmatig gebruikt wordt bij de diagnostiek van 
parkinsonistische patiënten, ligt het voor de hand om de bevindingen van deze onderzoeksmodaliteit bij 
FXTAS te bespreken. 
Met behulp van dopaminetransporter SPECT-onderzoek is het mogelijk om in vivo inzicht te krijgen in 
de integriteit van dopaminerge nigrostriatale neuronen. Verlies van striatale dopaminetransporters is een 
kenmerk van dopaminerge degeneratie en komt voor bij MSA als ook bij PD.4 De resultaten van een recente 
studie in 4 FXTAS-patiënten geven aan dat dit syndroom niet gekenmerkt wordt door verlies van striatale 
dopaminetransporters.5 Een recente casusbespreking kon dit echter niet bevestigen, maar de auteurs kon-
den een coïncidentie van FXTAS en PD of MSA niet uitsluiten.6 Al met al lijkt het niet waarschijnlijk dat 
parkinsonistische klachten bij FXTAS-patiënten veroorzaakt worden door dopaminerge degeneratie. Ook 
deze casus toont aan dat dopaminetransporter SPECT-onderzoek normaal kan zijn bij FXTAS. Uiteraard 
is een normale dopaminetransporter SPECT-scan niet specifiek voor FXTAS, maar komt ook voor bij 
bijvoorbeeld een essentiële tremor.4 Indien een patiënt met een asymmetrische tremor een normale dopa-
minetransporterscan toont, dan kan behalve aan een essentiële tremor ook gedacht worden aan een dystone 
tremor.7 Andere differentiaaldiagnostische overwegingen kunnen een posttraumatische, neuropathische, of 
door geneesmiddelen geïnduceerde tremor zijn, danwel een functionele stoornis. 
Recente studies tonen aan dat het gebruik van SSRI’s de binding van radiofarmaca aan dopaminetranspor-
ters kan beïnvloeden.8,9 De toename van striatale FP-CIT-bindingratio’s bedraagt ongeveer 10% tijdens het 
gebruik van SSRI’s.8 Omdat de binding in gelijke mate toeneemt in de nucleus caudatus en het putamen, 
is het onwaarschijnlijk dat gebruik van een SSRI leidt tot een vals negatieve dopaminetransporterscan bij 
visuele beoordeling.10 
Op MRI FLAIR- of T2-gewogen opnames kunnen bij FXTAS-patiënten hyperintensieve signalen worden 
gezien in de middelste cerebellaire pedunkels (MCP), het zogenoemde MCP-teken. Het MCP-teken komt 
bij ongeveer 60% van de FXTAS-patiënten voor, en is niet specifiek voor FXTAS.11,12
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